
 

ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման  նախարար Արմեն  Գևորգյանի  ողջույնի 

խոսքը`  Արևելյան գործընկերության երկրների փորձագետների համար կազմակերպված 

«Հանրային կառավարման բարեփոխումները տեղական և տարածքային մակարդակում» 

խորագրով դասընթացի  բացման ժամանակ 

26.05.2014 

 

Հարգելի պարոն դեսպան,  

Տիկնայք և պարոնայք 

Ամենասկզբում կցանկանայի ողջունել մեր հյուրերին և ասել բարի գալուստ Հայաստան:  

Մենք  անչափ կարևորում ենք Արևելյան գործընկերության ծրագիրը  Հայաստան –  

Եվրոպական Միություն երկկողմ համագործակցության ձևաչափում: ՀՀ տարածքային 

կառավարման նախարարությունը արդյունավետորեն համագործակցում է ԵՄ տարբեր 

կառույցների հետ, մասնավորապես տարածքային համաչափ զարգացման խնդիրների 

լուծմանն ուղղված աշխատանքների համատեքստում։ Այժմ ընթացքի մեջ են ԵՄ կողմից 

Հայաստանում իրականացվող «Աջակցություն տարածքային զարգացման 

գործընթացներին» և Արևելյան գործընկերության շրջանակներում իրականացվող 

«Հայաստան-Վրաստան. անդրսահմանային համագործակցություն» ծրագրերը: 

Ուրախ եմ, որ այսօր Չեխիայի արտաքին գործերի նախարարությունը և Եվրոպական 

հանձնաժողովը՝ Արևելյան գործընկերության «Ժողովրդավարություն, արդյունավետ 

կառավարում և կայունություն» հարթակի հանրային կառավարման աշխատանքային խմբի 

շրջանակներում՝ Արևելյան գործընկերության երկրների պետական կառավարման 

մարմինների ներկայացուցիչների վերապատրաստման հերթական դասընթացը 

անցկացնում են Երևանում, Հայաստանում: Դասընթացի «Հանրային կառավարման 

բարեփոխումները տեղական և տարածքային մակարդակում» թեման խիստ արդիական է 

մեզ համար և ես ուրախությամբ եմ նշում, որ ՀՀ տարածքային կառավարման 

նախարարության ավելի քան տասն աշխատակիցներ հնարավորություն են ունեցել 

մասնակցելու այս ծրագրի շրջանակում 2010-2013թթ. ընթացքում անցկացված բոլոր 

դասընթացներին:  

Այսօր մեր տեղական ինքնակառավարման ու տարածքային կառավարման 

մակարդակներում արձանագրում ենք կարևորագույն մարտահրավերներ. մասնակցային 

ժողովրդավարություն, վարչատարածքային բարեփոխումներ, պատշաճ կառավարում (Good 

Governance), կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում և այլն: 



Մենք վստահությամբ կարող ենք արձանագրել, որ տեղական ինքնակառավարումը 

Հայաստանում կայացել է: Համակարգի ապագայի մեր տեսլականն է` ունենալ ընդլայնված 

հնարավորություններով, նաև մեծ պատասխանատվությամբ գործող տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ, որոնք կապահովեն պատշաճ որակի հանրային 

ծառայությունների մատուցումը բնակչությանը:  

Մեր ուշադրության կենտրոնում լիազորությունների ապակենտրոնացումն է, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների մեծացումը, մասնակցայնության ու 

թափանցիկության սկզբունքների արդյունավետ կիրարկումն ու վերջին հաշվով, մատուցվող 

ծառայությունների ծավալի ու որակի ընդարձակումը։  

Այս թիրախներին հասնելու և ՏԻ համակարգի զարգացումն ապահովող արդիական ու 

կարևոր խնդիր է համայնքների խոշորացումը:  

Այս աշխատանքներում մենք համագործակցում ենք ԵՄ, Եվրոպայի խորհրդի 

համապատասխան ստորաբաժանումների, ինչպես նաև շատ այլ միջազգային ու 

եվրոպական պետությունների ազգային կառույցների հետ։ Սա լավ հնարավորություն է 

ծանոթանալու այլ երկրների փորձին, և ավելի արդյունավետն ու առաջավորը տեղայնացնել 

մեր համակարգերում։  

Ես տեղյակ եմ, որ առաջիկա 4-5 օրերի համար կազմված է բավականին հագեցած 

աշխատանքային ծրագիր, որի ընթացքում Արևելյան գործընկերության երկրների 

մասնակիցները հնարավորություն կունենան տեսակետներ փոխանակել, կարծիքներ լսել 

միմյանցից հանրային կառավարման բարեփոխումների՝ սեփական երկրի փորձի  

համատեքստում: Ուրախ եմ, որ հյուրընկալվելու եք նաև Դիլիջանի քաղաքապետարանում,  

ինչպես նաև տարածքային կառավարման նախարարությունում, որտեղ մեր 

աշխատակիցները Ձեզ տեղեկատվություն կներկայացնեն նախարարության կառուցվածքի, 

գործառույթների, համայնքային ծառայության, ՏԻՄ համակարգի, տարածքային 

զարգացման, էլեկտրոնային կառավարման, կարճ հաղորդագրություններով (SMS) 

հարցումների և այլ ոլորտներում արձանագրված ձեռքբերումների  մասին: 

Վստահ եմ, որ այս դասընթացը նոր գաղափարներով ու մոտեցումներով կլրացնի Ձեր 

մասնագիտական գիտելիքները ու փորձը և անկասկած օգտակար կլինի Ձեր հետագա 

աշխատանքում։ 

Ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք և հաճելի կեցություն Հայաստանում։ 

Շնորհակալություն։ 


